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 ثري على اظتناخ. كيرجى من السادةمن أجل اضتّد من تأثريات عمليات اظتنظمة على البيئة كاظتسامهة يف عدـ التأ طُبع عدد ػتدكد من ىذه الوثيقة
ى اظتندكبني كاظتراقبني التكرّـ بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات كعدـ طلب نسخ إضافية منها. كمعظم كثائق اجتماعات اظتنظمة متاحة عل

 www.fao.org اإلنرتنت على العنواف التايل: 

A 

 األسماك مصايد لجنة
 والثالثون الثالثة الدورة

 8132 تموز/يوليو 31-9 روما

 الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونة تنفيذ في المحرز التقدم
 الصلة ذات والصكوك

 

 موجز
2172عػاـ  إصػدار يف 1اغكركيب كاالحتػادعضو يف منظمػة اغذذيػة كالاراعػة  ةدكل 721 شاركت

 فأبشػمػن االتػتبياف  2
. مػةأعضػا  اظتنظ مػن اظتائػة يف 56 ميثػل مػا ،)اظتدكنػة  الصلة ذات ؾالرشيد كالصكو  الصيد بشأف السلوؾ مدكنة تنفيذ

 2172ك 2176إصػػػدارات أعػػػواـ ب مقارنػػػةن  اجمليبػػػني عػػػدد يف اظتائػػػة يف 711ك 21ك 77 علػػػى التػػػوايلتبلػػػ   كتلػػػي زيػػػادة
كتلػي  االتػتبياف، علػى ردكدىػا منظمػة ذػري حكوميػة 77ك اغشتػاؾ ظتصػايدة إقليميػة ىيئ 22كذلي قّدمت  .2177ك

 إلتاحػة االتػتبيافمػن  2172كقػد ُكّتػع إصػدار عػاـ . 2176بإصػدار عػاـ  مقارنػةن  ،71ك 26 على التػوايلقدرىا  زيادة
 لإلبػالغ قسػمنا أيضنػايف الوقػت الػذم تضػمن  شػ،،تيآ كأىػداؼ اظتسػتدامة التنميػة أىداؼ مؤشرات عن لإلبالغ اجملاؿ
كتتػوفر  .االتػتبياف علػى لػردكدكتعػرض ىػذه الوثيقػة حتلػيالن مفصػالن ل اظترتككة أك اظتفقودة أك اظتهملة.معّدات الصيد  عن

 الوثيقػػػة كيف 3اغشتػػػاؾ مصػػػايد صتنػػػةموقػػػع  علػػػى الوثيقػػػة ىػػػذه يف ار إليهػػػااظتشػػػ اغعضػػػا  ردكد تػػػوجا إحصػػػائية جػػػداكؿ
COFI/2018/SBD.1، الوثيقة ىذه مع باالقرتاف قرأيت ينبغ، أف تُ ال. 

 
  

                                                      
ـّ  1 ، قػدـ  67ك 17كيف حالػة القسػمني . 67ك 17ك 27ك 21ك 2-73ك 2-73نيابػة عػن الػدكؿ اغعضػا  فيػو، باتػتثنا  اغقسػاـ  ردكدنااالحتاد اغكركيب  قّد

 .اكدن ردفيو كل من االحتاد اغكركيب كالدكؿ اغعضا  
 .2172يف يناير/ كانوف الثاين أُطلق صتنة مصايد اغشتاؾ؛ كيف ىذه اضتالة على انعقاد يف السنة السابقة  ةاالتتبياف عاد يُطلق 2
3 www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi33/en/ 



COFI/2018/Inf.7 2 

 أنشطة وتطبيقات المدونة على المستوى الوطني -أوًل 

 عام -فأل  

إىل  4دعػػ، اغعضػػا كقػػد . أىػػداؼ عشػػرةمنهػػا  2 اظتػػادة يف  اظتدكنػػة) الرشػػيد الصػػيد بشػػأف السػػلوؾ دكنػػةمحتػػدد  -1
 كػػاف كمػػا 6 ب)ك 5 أ)فني لهػػدإعطػػا  اغكلويػػة القصػػول لاتػػتمر ف . 2 اصتػػدكؿ) اغىػػداؼ ىػػذهمػػدل مال مػػة  تصػػني 
 .مة مالاغقل على أهنا  9 ح)ك 8 د)ك 7 م)اغىداؼ  اغعضا صّن   ،2176كيف عاـ  .2111عاـ  منذ اضتاؿ

تربيػة ك  اظتصايد، قطاعتتعلق بفنية  غتاالتثمانية لتطرؽ ت مواضيعإىل مدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد قسم نت -2
 اغشتػػػاؾإدارة مصػػػايد إعطػػػا  اتػػػتمر ف . 1 اصتػػػدكؿ) اغكلويػػػةها حسػػػب تصػػػنيف إىل اغعضػػػا  دعػػػ، دقػػػك . اغحيػػػا  اظتائيػػػة

علػى ذػرار مػا حػدث يف ك . 2117عػاـ  منػذاتتحصػلت الػيت النتػائ  ما يعكس  ،ة قصولتربية اغحيا  اظتائية أكلويطوير كت
 اظتنػػػػػاطقإدارة  اغشتػػػػػاؾ يف مصػػػػػايدمصػػػػػايد اغشتػػػػػاؾ الدا ليػػػػػة كدمػػػػػ  طػػػػػوير أعطػػػػػ، ت ،2177ك 2172ك 2176اغعػػػػػواـ 
 .انسبين أدىن أكلوية  الساحليةكاغحواض 

ات لسياتػا يف 2.52 تبلػ  يف اظتتوتػ مدكنة السلوؾ بشػأف الصػيد الرشػيد مع  10ة تطابقدرج عن اغعضا فاد أ -3
مل مػػػػن  بػػػػني كمػػػػن . 6 اصتػػػػدكؿ) كاإلجػػػػرا ات لعمليػػػػاتيف ا 2.22ك اظتؤتسػػػػ، إلطػػػػاريف ا 2.61ك لتشػػػػريعاتيف ا 2.11ك

 كالتشػػريعات السياتػػات يفأف يصػػبحوا كػػذلي ينػػوكف  هنػػمأ ئػػةااظت يف 22ك 26ك 22ك 21 فػػادأ ،كامػػلتطػػابق  علػػى يكونػػوا 
 .التوايل على كاإلجرا ات كالعمليات اظتؤتس، كاإلطار

 7335عػػػاـ  قبػػػل حالينػػػاالسػػػارية اغشتػػػاؾ  ظتصػػػايدرئيسػػػية ال متػػػّنوا تشػػػريعاه هنػػػمأ اجمليبػػػني مػػػن اظتائػػػة يف 13فػػػاد أ -4
فيهمػػا تػاف اللتػػاف كانػت اظتنطقأمػػا . 2115عػاـ  منػػذ اظتائػة يف 21ك ،2116ك 7335عػػام،  بػني اظتائػػة يف 25ك  5 اصتػدكؿ)

 جنػػوبهمػػا ىػػ، اغعلػػى ف 2171عػػاـ  اغشتػػاؾ منػػذ صػايدالرئيسػػية ظتالتشػػريعات  علػػى تغيػػرياتأد لػػوا  الػػذينيبػػني اجمل نسػبة
  .اظتائة يف 22) كأفريقيا  اظتائة يف 22) اعتادئ احملي  ذرب

كمػا ذاهػا   اظتئويػة النسػبةىذه ىػ، ك  ،مبدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد الوع،درجة رفعوا أهنم  اظتائة يف 22أفاد  -5
 االجتماعػػػات رئيسػػػيةكانػػػت أهنػػػا  أكثػػػر اغحيػػػاف  بلػػػ أُ  الػػػيتاآلليػػػات  تمشلػػػ بػػػذلي، كللقيػػػاـ.  2 اصتػػػدكؿ) 2176عػػػاـ يف 

                                                      
 القسم.السؤاؿ أك  علىا ا ردن أيضن كالذين قدموا يف الوقت نفسو ، يهمهم السؤاؿ أك القسمألعضا  الذين ى، فق  لالنسب اظتئوية الواردة يف الوثيقة  4
رتيػػػع مػػػا يػػػرتب  نػػػا مػػػن جوانػػػب بيولوجيػػػة كتكنولوجيػػػة كاقتصػػػادية اغ ػػػذ باالعتبػػػار شػػػطة اظتصػػػايد مػػػع الرشػػػيد كغنلصػػػيد لمبػػػادئ إرتػػػا  )أ :  اعتػػػدؼ 5

. كاجتماعية كبيئية كجتارية
 

مصػػايد اغشتػػػاؾ كإدارة كتنميػػة مصػػػايد اغشتػػاؾ لتنفيػػػذ الرشػػػيد ظتػػوارد مبػػػادئ كمعػػايري لوضػػػع كتنفيػػذ السياتػػات الوطنيػػػة للحفػػ  إرتػػا  ب : )اعتػػدؼ  6
 ية كإدارة كتنمية مصايد اغشتاؾ.ضتف  اظتوارد السمك تياتات

 .د اغشتاؾيتوفري معايري للسلوؾ صتميع اغشخاص اظتشاركني يف قطاع مصا : م) اعتدؼ 7
ى تػػوفري توجيػػو ميكػػن اتػػتخدامو عنػػد االقتضػػا  يف صػػياذة كتنفيػػذ االتفاقػػات الدكليػػة كذريىػػا مػػن الصػػكوؾ القانونيػػة اظتلامػػة كالطوعيػػة علػػ : د)اعتػػدؼ  8
 .سوا ال
كجتنب اتتخداـ التدابري الػيت تشػكل حػواجا . القواعد الدكلية ذات الصلةمع ع التجارة يف اغشتاؾ كاظتنتجات السمكية، مبا يتفق يتشج : ح)اعتدؼ  9
 . ماـ ىذه التجارةأ ة في

 ".مطابق بالكامل" "6" إىل" اإلطالؽ ذري مطابق على" 7"من صّنفوا درجة التطابق ي أفطلب إىل اغعضا   10
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 طوط توجيهيػة  ككضع  اظتائة يف 61) كإدارة شؤكهنم اظتوظفني تدريبك   اظتائة يف 11) الدراتية كاضتلقات العمل كحلقات
  .اظتائة يف 25) توجيهية طوط  كتوزيع نشرك   اظتائة يف 12)مدكنة السلوؾ بشأف الصيد الرشيد  أتاس على كمدكنات

 إدارة مصايد األسماك -باء

كمنطقػػة صػػيد كاحػػدة صػػيد كاحػػدة  ريػػة منطقػػة مػػن اجمليبػػني أهنػػم حػػددكا مػػا ال يقػػل عػػن  اظتائػػةيف  51ك 15أفػػاد  -6
دارة مصػػػػايد اغشتػػػػاؾ البحريػػػػة إل اكضػػػػعوا  ططنػػػػ هنػػػػمأ اظتائػػػػة يف 53ك 31أفػػػػاد  ،ىػػػػؤال . كمػػػػن بػػػػني علػػػػى التػػػػوايل ،دا ليػػػػة

دارة مصػايد اغشتػاؾ إل ا ططنػكا نفػذأهنػم  22ك 32أفػاد  ،طػ مثػل ىػذه اطتكضػعوا مػن كمػن بػني  التػوايل. كالدا لية، على
إدارة  طػػة  617إدارة مصػػايد أشتػػاؾ  ريػػة ك طػػة  225مػػا يعػػادؿ تنفيػػذ مػػا غتموعػػو أم البحريػػة كالدا ليػػة علػػى التػػوايل، 
  .2مصايد أشتاؾ دا لية )اصتدكؿ 

 يتأكثػر فئػات تػدابري اإلدارة الػكػاف دارة مصػايد اغشتػاؾ،  إل ا ططنػكضػعوا  الػذين أفػادكا أهنػممن بػني اغعضػا  ك  -7
كاختػاذ تػػدابري  ،حظػر طػػرؽ كؽتارتػات الصػيد اظتػدمرة: اعن شػيو  لتعايػا االتػتخداـ الرشػيد للمػػوارد يف اظتصػايد البحريػة اختػذت
 ، كمعاصتػػة انتقائيػة معػدات الصػػيد، كإشػراؾ أصػحاب اظتصػػلحة بالتسػاكم اظتائػةيف  36)مايػة اغنػواع اظتهػددة بػػاالنقراض ضت

التػػػتفادة مػػػن النقػػػاط اظترجعيػػػة ا: اشػػػيوعن  تػػػدابري البحريػػػةالأقػػػل فئػػػات كػػػاف  . ك بالتسػػػاكم اظتائػػػةيف  31يف قػػػرارات اإلدارة )
  اظتائػػةيف  57)   كاتػػتهداؼ أك معاصتػػة معػػدات الصػػيد اظترتككػػة أك اظتفقػػودة أك اظتهملػػةاظتائػػةيف  52اظتسػػتهدفة لألرصػػدة )

  .3)اصتدكؿ 

الػػيت يتطلػػب تحديػػد اغنػػواع لعمليػػة إقػػرار : بػػػتعلػػق ي شػػيوعناأكثػػر فئػػات التػػدابري كػػاف يف حالػػة اظتصػػايد الدا ليػػة،   -8
ػػػػ ػػػػيف اظتائػػػػة ، كزتايػػػػة اغنػػػػواع  22)ا حفظهػػػػا اىتمامن يف اظتائػػػػة ،  22واجههػػػػا مصػػػػايد اغشتػػػػاؾ )تالػػػػيت  االػػػػيت تتطلػػػػب اىتمامن
رة حتظػر طػرؽ الصػيد اظتػدمّ عنهػا ىػ، تلػي الػيت بلػ  الػيت أُ التػدابري الدا ليػة أقػل  . ككاف اظتائةيف  27كقائ، )هن  كاتتخداـ 

  .3يف اظتائة  )اصتدكؿ  22تعاجل التنوع البيولوج، للموائل اظتائية )اليت تلي يف اظتائة  ك  12)

أفاد تبعة كتبعوف يف اظتائة مػن اجمليبػني أهنػم بػدأكا تنفيػذ هنػ  النظػاـ اإليكولػوج، يف مصػائد اغشتػاؾ. كمػن بػني  -9
يف اظتائػة أهنػم حػددكا  36حوكمػة، كأفػاد أىػداؼ اقتصػادية ك -بيئيػة كاجتماعيػة ىػدافان يف اظتائة أهنم كضػعوا أ 31ىؤال ، أفاد 
  .71يف اظتائة أهنم أنشأكا آليات للرصد )اصتدكؿ  51ة، كأفاد يإجرا ات إدار بنبغ، معاصتتها تقضايا 

أك /عناصػػر اجتماعيػػة كأهنػػم عػػاصتوا يف اظتائػػة  31، أبلػػ  د اغشتػػاؾيالنظػػاـ اإليكولػػوج، يف مصػػانفػػذكا مػػن مػػن بػػني  -10
ػػلػػديهم  أفيف اظتائػػة  32كاظتسػػتول الػػوطأ، كأفػػاد احمللػػ،  اقتصػػادية علػػى مسػػتول اجملتمػػع نسػػبة ككانػػت إداريػػة كمؤتسػػية.  انظمن

  .77  )اصتدكؿ بالتساكم اظتائةيف  12ى، اغقل )اغنواع اظتهملة عن ك  ةاطتارجي ةدافعقول البالاظتتعلقة القضايا اإلبالغ عن 

يف  65مػن  ةتدرجييػزيػادة  مرجعية مستهدفة انقاطن  واكضعأهنم ازداد عدد اغعضا  الذين أفادكا  ،2171منذ عاـ  -11
يف  7123إىل  2177يف عػاـ  216مػن كضػعت الػيت النقػاط اظترجعيػة اظتسػتهدفة عػدد زداد إرتػايل اك . اظتائةيف  52إىل  اظتائة
أك  اظتسػتهدفة اظترجعيػةنقطػة كاحػدة مػن النقػاط جيػرم االقػرتاب مػن  ونػأضػا  من اغع اظتائةيف  11أفاد ك . تقارير ىذهدكرة ال
ا لألرقػاـ الػواردة يف  . ككانػت ىػذه اغرقػاـ مشػانة نسػبين 72)اصتدكؿ قد مت جتاكزىا أنو منهم  اظتائةيف  23، بينما أفاد أكثر
 ةكاحػدجتػاكزكا نقطػة  أهنػممػن اغعضػا   اظتائػةيف  15أفػاد حينمػا  2171منػذ  اا ملحوظنػاخنفاضنػتبػني لكنهػا  ،2176رير اتق

 .أك أكثر من النقاط اظترجعية اظتستهدفة
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عػن اظتصػيد : مؤشػرات اغرصػدة ذػري النقػاط اظترجعيػة اظتسػتهدفة مػا يلػ،تشمل أنواع اظتؤشػرات اظتسػتخدمة إلدارة  -12
الػػيت مت التحقػػق يف اظتائػػة  كمعرفػػة أصػػحاب اظتصػػلحة  61اقتصػػادية )-يف اظتائػػة  كمؤشػػرات اجتماعيػػة  12)كغتهػػود الصػػيد 

النقػػاط مت فيهػػا جتػاكز . كيف اضتػػاالت الػيت  72يف اظتائػة  )اصتػدكؿ  26ـ اإليكولػػوج، )ايف اظتائػة  كمؤشػػرات النظػ 17) منهػا
يف اظتائػة   35)هػود الصػيد اضتػد مػن غت: الػيت أفيػد عنهػا شػيوعنااظترجعية اظتستهدفة تضمنت اإلجرا ات التصػحيحية اغكثػر 

  .71يف اظتائة  )اصتدكؿ  26)اإلشراؼ يف اظتائة  كتعايا الرصد كاظتراقبة ك  32كإجرا  اظتايد من البحوث )

 صيدالعمليات  -جيم

عمليات الصيد اليت تقـو نا السفن اليت ترفع علمهػا لضب  عن أىم التدابري اظتتخذة اإلبالغ دع، اغعضا  إىل  -13
 اظتنطقػػةضػػمن  التػػدابري ىػػذهأهنػػم اختػػذكا  اظتائػػةيف  32ك اظتائػػةيف  35أفػػاد فضػػمن اظتنػػاطق االقتصػػادية اطتالصػػة ك ارجهػػا. 

 يف 17) كاإلشػراؼ كاظتراقبػة الرصػد تعايػا أفأفيػد  ،2177عػاـ  منػذيف الفػرتة ك . التػوايل علػى ، ارجهػاك  اطتالصة االقتصادية
لضػماف  اختػذتاإلجػرا ات الػيت  أىػم ىػ،  اظتائػة يف 12) السػفن كتػجالت ، اظتائػة يف 57) كاصتػاا ات كالعقوبػات ، اظتائة
  .76 اصتدكؿ) الرت يص غحكاـ اطتالصة االقتصادية طقااظتنضمن  الصيد عملياتامتثاؿ 

 يف 56 أفػاد ،2177 عػاـ منػذيف الفػرتة ك  اطتالصػة االقتصػادية طقااظتنػ نطػاؽ  ػارج اظتتخػذة بالتػدابري يتعلػق ما يف -14
 افالتاليتػالتػدابري  افئتػككانػت . الصػيد عمليػاتلضػب   اظتتخػذة لتػدابريا أىػمكػاف اإللااميػة  الرتا يص   ط  أف تطبيق اظتائة

 كاظتراقبػػػة الرصػػػدتػػػدابري  كتعايػػػا  اظتائػػػة يف 11) الصػػػلة ذات الدكليػػػة الصػػػكوؾ علػػػىاظتصػػػادقة  قصػػػول أمهيػػػةاللتػػػاف أعطيتػػػا 
  .اظتائة يف 11) كاإلشراؼ

أف لػػديهم  اظتائػػة 57كأفػػاد مصػػيد عرضػػ، كمرجتػػع  الرئيسػػية اظتصػػايد يف دثيػػ وأنػػ غعضػػا مػػن ا اظتائػػةيف  12أفػػاد  -15
يرصػػدكف مػػن كمػػن بػػني . 2176 عػػاـب مقارنػػةن  التػػوايل، علػػى ،اظتائػػة يف 61ك 52 مػػن زيػػادة ذلػػييف ك . هقائمػػة لرصػػد ا ططنػػ
صػيد اظتأف يعتػ كف مػن  بػني كمػن. االتػتدامةاالفتقػار إىل يسػاىم يف و أنػ اظتائػة يف 17يعتػ   ،ارشتينػ كاظترجتػع عرضػ،الصيد اظت
 زيػػادة يشػػكل مػػا ،ومنػػ للتقليػػل إداريػػة تػػدابري ملػػديه أف ميػػعاصت أفػػاد ،االتػػتدامةاالفتقػػار إىل  يف سػػاىماظترجتػػع يك  عرضػػ،ال

 عرضػػ،اللمصػػيد ل إداريػػة تػػدابري لػػديهم الػػذين اغعضػػا  مػػن اظتائػػة يف 51ك 37كلػػدل  .2172 يف اظتائػػة يف 67 مػػن مطػػردة
 11 .71 اصتدكؿ) لتوايلذري اظتقصود على االصيد ك  صغار اغشتاؾ زتاية ظتعاصتة تدابري أيضنا كاظترجتع

ػػ اكلينػػ أك نّفػػذكا جائيػػاأهنػػم مػػن اغعضػػا   15 أفػػاد -16  بعػػد كانفػػذي ملبػػني اغعضػػا  الػػذين  مػػنك . السػػفن رصػػدل انظمن
ػػػ ػػػانظبعػػػد  كانفػػػذي ملكإف  هنػػػمأ اظتائػػػةيف  71كأفػػػاد . اظتسػػػتقبل يف بػػػذلي لقيػػػاـل اظتائػػػةيف  62 خيطػػػ  ،كهػػػذه انظمن  رصػػػدل امن
ػػبػػأف حتمػػل م يطػػالبوف السػػفن اغجنبيػػة ، إال أهنػػالسػػفن  مثػػل) مراكػػا رصػػد أ ػػرلظػػل علػػى تواصػػل مػػع كأف تكهػػذا   انظامن
  .72 اصتدكؿ  )اغشتاؾ إلدارة مصايد اإلقليمية اظتنظمات

 أك اظتفقػػودة أك اظترتككػػة الصػػيد عػػداتمب يتعلػػق مػػا يفقلقهػػم ل 612 إىل 7 مػػنإعطػػا  درجػػات  إىل اغعضػػا  دعػػ، -17
: تتعلػق بػػ لقلػقل إثػارةاغكثػر  القضػاياكانػت ك . "متوتػ قلػق "مػن  قلػيالن  أكثػر كأ 2.71 االتتجابة متوت  كافف. اظتهملة
 يف 17) السػػػمكية اغرصػػػدة كفقػػػداف ، اظتائػػػة يف 16) ال يػػػةاشػػػتباؾ اغحيػػػا  ك  ، اظتائػػػة يف 32) بالبيئػػػة لحػػػقت الػػػيت اغضػػػرار

                                                      
 COFI/2018/inf.24إىل الوثيقة حوؿ اظتصيد العرض، كاظترجتع، يرجى الرجوع ظتايد من اظتعلومات  11
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 بالسػػفن لحػػقت الػػيت كاغضػػرار  اظتائػػة يف 27) السػػياحة علػػى السػػلبية اآلثػػارللقلػػق ىػػ، ة ثػػار إ اغقػػلالقضػػايا  ككانػػت . اظتائػػة
  .73 اصتدكؿ  )اظتائة يف 21)

 همقلػػػق أف لػػػديار مثػػػ اظتهملػػػة أك اظتفقػػػودة أك اظترتككػػػة الصػػػيد معػػػداتلػػػذين اعتػػػ كا ا اغعضػػػا  مػػػن اظتائػػػةيف  76فػػػاد أ -18
عػدات اظت نػوعحسػب فة الػيت لػديهم مصػنّ اظتعلومػات أف ىؤال  من  اظتائة يف 61أبل  ك  اظتعدات،فقداف  معدالت عن معلومات

اطتيػوط : ىػ،ذكرىػا لػيت تكػرر ا اغنػواع كانػت ،عػداتاظت نػوع حسػب معلومػاتوا أف لػديهم أبلغمن  بني كمن . 21 اصتدكؿ)
 اظتائػة يف 71) كمعدات جتميع اغشتػاؾرؼ اصتؾ اشبك  ،اظتسببة لالشتباؾك  كالشباؾ اطتيشومية ، اظتائة يف 23)نارية الطويلة الصُ 

  .22ك 27 اصتدكالف)اظتعدات  من أ رل أنواع فقداف عن معلوماتتوفر  عن  بلّ يُ  كمل . لكل منهما

 لوتػػػم ااتػػػتخدامن  اغكثػػػر اغنػػػواع ككانػػت. اظتعػػػدات لوتػػػم متطلبػػػات اغعضػػػا  أف لػػديهم مػػػن اظتائػػػة يف 16 ذكػػر -19
 يف 12)بالتػتيي العػدف أك اظتمػن  مطبوعةعالمات ك   اظتائة يف 51) الرشّ  أككضع العالمات  قلم ى، عنها  اظتبلّ عدات اظت
  .22 اصتدكؿ  )اظتائة

 مػن علػى ةاظتوجػوددات عػاظت علػى التفتػي أدرجػوا  هنػمأ على التػوايل اغعضا  من اظتائةيف  22ك اظتائةيف  12أفاد  -20
 اظترتككػة الصػيد معداتعن  اإلبالغكآليات  كالسالمة،لوائح التنظيمية لاظتالئم  االمتثاؿ لضمافة اظتراقب برام ضمن  نالسف
 اظتفقػودة أك اظترتككػة الصػيد معػداتإبػالغ عػن  متطلبػات اغعضا  أف لػديهم من اظتائة يف 71أفاد ك . اظتهملة أك اظتفقودة أك
. ارتيعنػػػ لسػػفنل اظتتطلػػب ىػػذا أف لػػديهم اظتائػػة يف 75أفػػاد ك  ؛امعيننػػ اهػػا حػػدن حجم فػػوؽيالػػيت  لسػػفندفػػاتر ا يف اظتهملػػة أك
  .21 اصتدكؿ)

 اظتائػة يف 22أفػاد ف .التػدكير كإعػادة النفايات من بالتخلصاظتتعلقة  اظتوانئ مرافق عن اإلبالغ اغعضا من  لبطُ  -21
يفػرض عليهػا  ونػأ اظتائػة يف 25 ذكربينما  الصيد، تفن نفاياتؿ اتتقبال مرافقاظتوانئ  توفرأف تفرض  متطلباتلديهم  فأ

 إعػػادة أك/كلتػػدكير   اصػػة أك/كلػػديهم بػػرام  عامػػة  أف اظتائػة يف 72 كذكػػر. القدميػػة الصػػيد معػػدات التػػتقباؿ مرافػػقتػوفري 
  .26 اصتدكؿ) القدمية الصيد معدات تدكير

 تربية األحياء المائيةتنمية  -دال

 مػػن قػػللػػدل أ ككػػاف . 25 اصتػػدكؿ) ةاظتائيػػلرتبيػػة اغحيػػا  مرافػػق بلػػداهنم  يفاغعضػػا  أف  مػػن اظتائػػةيف  36أفػػاد  -22
مكتملة إىل حػد    اظتائة يف 15) مؤتسية كأطر  اظتائة يف 11) كتشريعات  اظتائة يف 13) دتكينية تياتات اغعضا  نص 
 أك اظتائػة يف 72) قليػل عػددلػيس لػدل ك  ،امتطػورة جائينػ كمؤتسػية قانونيػة كأطػرتياتػات  البػاقنيكاف لدل ذالبيػة ك . كبري
 .كبري حدأطر ذري كافية إىل فحسب  أكعلى اإلطالؽ  اأطرن   قلأ

أف  اظتائػػةيف  11 أفػػادقػػد ك  .اظتائيػػةتربيػػة اغحيػػا  يف  الرشػػيدةللممارتػػات الػػرتكي   علػػى اغعضػػا  اظتدكنػػة عتشػػجّ  -23
أفػاد اغعضػا  أف ك . 2176 عػاـ يف اظتائػة يف 26بػ  مقارنةن  الصدد، ىذا يف اصكوكن  أك مدكنات اعتمدت اضتكوميةاغجهاة 
  اظتائػةيف  66) اظتنتجػني لمسػتو  علػى الصػكوؾ أك اظتػدكنات ىػذهمثػل  أيضنػااعتمػدت  اطتػاص القطػاع يف الفاعلػة اصتهات

  .21 اصتدكؿ)  اظتائة يف 12) نيالصانعل كمستو   اظتائة يف 12) اظتوردينل مستو ك 
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 اكفقنػائيػة اظتحيا  الرشيدة لألرتبية ال لتطوير أتاتية بأنشطةقياـ لاإلبالغ عن كجود إجرا ات ل إىل اغعضا  دع، -24
 غريبػة،ال نػواعاغالنارتػة عػن إد ػاؿ  الضػارة اآلثػارمن دىن اغد اضتإىل للتقليل  تدابري مهأف لدي اظتائة يف 37أفاد ك . للمدكنة

تربيػة  عمليػاتلبيئيػة  تقييمػاتأهنم أجػركا  اظتائة يف 26 بل أك  ،تربية اغحيا  اظتائية عمليات كفرصدي مأهن اظتائة يف 23أفاد ك 
 مػن اظتائػة يف 65ك 51ك 65أفػاد  نػدماع 2172 عػاـ منػذ امطػردن  احتسػنن بنّي ذلي أف ىنػاؾ يك  . 22 اصتدكؿ) اغحيا  اظتائية
 ىػػػػذه ينفػػػذكف الػػػذين اغعضػػػا  مػػػػن اظتائػػػة يف 11 مػػػن أكثػػػرأفػػػػاد ك . التػػػوايل علػػػى اإلجػػػرا ات، ىػػػػذه كجػػػود عػػػن اغعضػػػا 

 يف 31 مػن أكثػرحػدد  اإلجػرا ات، ميػعمػا يتعلػق ج يفك  . 23 اصتػدكؿ) حتسػينات إد اؿ إىل حاجة اإلجرا ات أف ىناؾ
  .21 اصتدكؿ) حتسينات إد اؿيتطلب  الذم الرئيس، اجملاؿ على أهنا اظتؤتسيةالفنية  القدرة تعايا اغعضا  من اظتائة

 كمنظمػات الريفيػةاحملليػة  لمجتمعاتل ادعمن اظتائية اغحيا  رتبية الرشيدة ل مارتاتتركي  اظت على اغعضا  عشجّ يُ  -25
  التػدبري ككػاف الصػدد، ىػذا يف تػدابري اختػذكا هنػمأ اغعضػا  مػن اظتائػة يف 37 كذكػر. اغشتػاؾ ارع،ستكم اظتنتجني

ُ
 وعنػ بلػ اظت

  .21 اصتدكؿ  )اظتائة يف 12) تدريبات/توعية زتالت/إرشاد برام  كتنفيذ تصميم ىو ااغكثر تواترن 

 13إدماج مصايد األسماك في إدارة المناطق الساحلية -هاء

 فقػػػ  مػػػنهم اظتائػػػةيف  73ك 71ك 22 ، اظتائػػػة يف 31)لػػػديهم  تػػػاحل كجػػػود عػػػن بلغػػػواأ الػػػذين اغعضػػػا مػػػن بػػػني  -26
. مكتملػة إىل حػد كبػري السػاحلية للمنػاطق اظتتكاملػةلػإلدارة  مؤتسيةك  قانونية كأطر ،دتكينية تياتاتعلى التوايل: ديهم ل

اغعضػػا   نصػػ  مػػن يقػػرب مػػاكلػػدل . 2177عػػاـ حػػهن هنايػػة  اغ ػػرل اإلبػػالغ تػػنوات مػػن مأ يفؽتػػا  دىنأ أرقػػاـكتلػػي 
أطػػر  مأوف البػاقكمل يضػع . امتطػورة جائينػػ  اظتائػة يف 11) كمؤتسػػية  اظتائػة يف 61) قانونيػةأطػػر ك  ، اظتائػة يف 15)ات تياتػ

  .22 اصتدكؿ)ذري كافية إىل حد كبري  الساحلية للمناطق لإلدارة اظتتكاملة اأطرن  ملديهأف  أكللحوكمة 

 بػػني أيضنػػا كلكػػن اغشتػػاؾ مصػػايدضػػمن  قػػ ف يسلػػالنااعػػات قضػػايا  عػػن اريرتقػػ اغعضػػا  أف يقػػدموامػػن  لػػبطُ  -27
  اغعضػا  بػني كمػن. السػاحليةطق ايف اظتنػ العاملػة اغ ػرل اغشتاؾ كالقطاعات مصايد قطاع

ُ
الػيت  اغنشػطة ظلػت بلغػني،اظت

 صػػايداظت نينااعػػات بػػكال  اظتائػػة يف 71) صػػيدأنػػواع معػػدات الالنااعػػات بػػني : 2171عػػاـ  منػػذ نفسػػهاىػػ،  تػػبااظتر أعلػػى  يف
ضتػػل  قائمػةآليػات لػديهم  أف اظتعنيػة البلػدافمػن  اظتائػػةيف  11كأفػاد مػا يقػرب  . اظتائػة يف 71) الصػناعيةاظتصػايد ك  السػاحلية
  .22 اصتدكؿ)ات نااعالالنوعني من  ىذين

 ممارسات ما بعد الحصاد والتجارة -واو

ػػ -28 ا لسػػالمة اغذذيػػة كضػػماف اخنفضػػت النسػػبة اظتئويػػة لألعضػػا  الػػذين أبلغػػوا عػػن كجػػود نظػػاـ فّعػػاؿ كمكتمػػل دتامن
حػني ازداد  يف العػاـ، ىػذا تقػارير يف اظتائػة يف 13 إىل 2172يف عػاـ  اظتائػة يف 17 ألشتاؾ كاظتنتجات السمكية منلجودها 
  .21 اصتدكؿ) اظتائة يف 2 إىل صفر من كبري حد إىل كافية نظم ذريلديهم  أك نظم لديهم تليس الذين اغعضا  عدد

                                                      
 .22صتدكؿ اتتجابت الدكؿ اغعضا  يف االحتاد اغكركيب لألتئلة الواردة حتت ىذا العنواف باتتثنا  اغتئلة اظتتعلقة بإطار السياتة العامة يف ا 13
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 اظتائػة يف 32اختػذ ك  ، اظتائػة يف 33) اللمجيبني رتيعهم تقريبن ىامة  ما بعد اضتصاد كاظتهدر يفكانت قضية الفاقد  -29
 62) كالتفتػي  كاظتراقبػة كتعايا الرصد  اظتائة يف 11)اغذذية  لوائح تنظيمية لسالمة تنّ  ذلي يف مبا ظتعاصتتها، تدابريمنهم 
  .26 اصتدكؿ  )اظتائة يف

أهنػم ىػؤال  مػن  اظتائػة يف 37كأفػاد  ،اغعضػا  مػن اظتائػة يف 31 أمهيػة لػػ ذاالعرضػ، اتػتخداـ اظتصػيد  كاف حتسني -30
 ،2176يف عػػاـ  اضتػػاؿ كػػاف ككمػػا. 2176منػػذ عػػاـ  اظتائػػة يف 71تبلػػ   زيػػادةكتلػػي  ،ومنػػ االتػػتفادة لتحسػػني نفػػّذكا تػػدابري

 تػػػدبريين أىػػػمعلػػػى أهنمػػػا   اظتائػػػة يف 11)العرضػػػ، كاإلنػػػااؿ اإللاامػػػ، للمصػػػيد   اظتائػػػة يف 17) الػػػوع، حػػػدد اغعضػػػا  زيػػػادة
  .25 اصتدكؿ) اظتصيد العرض، اتتخداـ حتسني يهدفاف إىل

بتتبػع أصػػل  عتػم يسػمح كضػع يف اجملهػاين ذالبيػػة كانػت ،2176ك 2172ك 2177بشػكل مشػابو لتقػارير اغعػواـ  -31
 25)فقػ   اظتسػتهلكني ثلػ  حػوايلمل يكػن يسػتطيع ذلػي ذػري حػني  يف ، اظتائػة يف 21) يشػرتكهنا الػيت السمكية اظتنتجات

  .21 اصتدكؿ  )اظتائة يف

كاإلجتار نػا  مشركعة ذري احملصودة بصورة السمكية جتهيا اظتوارد على اغعضا  أف القضا  من اظتائة يف 35اعت   -32
بلّػػ  التػػدابري تشػػمل أكثػػر ،2176يف عػػاـ  ككمػػا. اظتسػػائل ىػػذه ظتعاصتػػة تػػدابريىػػؤال   مػػن اظتائػػة 35اختػػذ ك  ،أمهيػػة كذ

ُ
 عنهػػا اظت

 اإلجػرا ات اصتمركيػة كالضػواب  علػى اضتػػدكد تعايػاك  ، اظتائػة يف 55)اغشتػػاؾ  مصػايدضػب  كعمليػات تفتػي   تعايػا شػيوعنا
 25) طػ  العمػل الوطنيػة ظتنػع الصػيد ذػري القػانوين دكف إبػالغ كدكف تنظػيم كردعػو كالقضػا  عليػو  كتنفيػذ ، اظتائة يف 21)
  .22 ؿاصتدك   )اظتائة يف

 بحوث مصايد األسماك -زال

 كأجاب. ارصيدن  2722يبل   اغرصدة جملموع تراكم، الةضت موثوقة تقديرات على حصلوا أهنم اغعضا  أفاد -33
 اغرصػػػدة غتمػػوع مػػن اظتائػػػة يف 61 إىل 17يف اظتتوتػػ   دتثػػل عتػػػا تقػػدير علػػى اضتصػػػوؿ مت اغرصػػدة الػػيت أف اغعضػػا 

  .23 اصتدكؿ)

 صػيدباظت اظتتعلقػة أف اإلحصػا ات مػن اغعضػا  اظتائػةيف  12، أشار 2176ك 2172عام،  ملتقرير بشكل مشابو  -34
 اكافينػ اعػددن لػديهم  أف مػن اغعضػا  اظتائػةيف  61كموثوقػة، كأفػاد  كاملة كبطريقة اظتناتب الوقت يف رتعت الصيد كجهود
أكثػر  حتتػاج الػيت االتأمػا اجملػ . 11 اصتػدكؿ)اغشتاؾ  ظتصايد لإلدارة اظتستدامة ادعمن  البيانات لتوليد اظتؤىلني اظتوظفني من

اغشتػػاؾ  مصػػايد كإحصػػا ات  اظتائػػة يف 17) اغرصػػدة اغشتػػاؾ كتقيػػيم بيولوجيػػا هػػ،ف إضػػافيني مػػؤىلني مػػوظفنيمػػن ذريىػػا 
  .17 اصتدكؿ  )اظتائة يف 51) العينات كأ ذ

 تارخييػػػةالبيانػػػات الأبػػػرز مصػػػادر البيانػػػات الػػػيت يسػػػتخدمها اغعضػػػا  لوضػػػع  طػػػ  إدارة مصػػػايد اغشتػػػاؾ ىػػػ،:  -35
 ، اظتائػػػػػةيف  27اإلنػػػػػااؿ ) عمسػػػػػوح أ ػػػػػذ العينػػػػػات يف اظتينػػػػػا /موقك  ، بالتسػػػػػاكم اظتائػػػػػةيف  22ركتيأ للبيانػػػػػات )الػػػػػمػػػػػع كاصت

 ات منظمػة اغذذيػة كالاراعػة ك/أك اظتنظمػة اإلقليميػة إلدارة  ، كإحصػااظتائةيف  51السوؽ كالتجارة )ك التجهيا كإحصا ات 
 . 12  )اصتدكؿ اظتائةيف  52مصايد اغشتاؾ )
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 حالػػة: ىػػا بيانػػاتأبرز  البيانػػات يف ثغػػرات يف إدارة مػػواردىم السػػمكية لػػديهم أف مػػن اغعضػػا  اظتائػػةيف  36 أفػػاد -36
 كدكف إبػالغ دكف القػانوين ذري كالصيد  اظتائة يف 27) اإليكولوج، كالنظاـ  اظتائة يف 22) كاظتصيد  اظتائةيف  12)اغرصدة 
 فيهػا كػاف الػيت أيضنا الرصيد ى، حالةبيانات  ككانت . 12 اصتدكؿ)  اظتائةيف  21) كاإلشراؼ كاظتراقبة الرصد ك/أك تنظيم
 .2176ك 2172ك 2177اغعواـ  يف الثغرات معظم

ا يف ظتمشانة ىذه النسبة  ككانت. ركتيأ بشكل البحرية البيئة حالةأهنم يرصدكف  اغعضا  من اظتائة يف 61 أفاد -37
 كمػػن. التػػوايل علػػى ،2177ك 2113يف عػػام،  اظتائػػةيف  55ك 12بعيػػدة عػػن نسػػبيت  تػػااؿ ال هػػالكن ،2176ك 2172عػػام، 
ى البػػػارامرتات ا معظػػػم بػػػرام  الرصػػػد الركتينيػػػة علػػػأهنػػػم جيػػػركف مثػػػل عمليػػػات الرصػػػد ىػػػذه، رّكػػػ ابلغػػػو أ الػػػذين اغعضػػػا  بػػػني

 اغنػواع كرصداغكقيانوذرافية بارامرتات الك  ، بالتساكم اظتائة يف 12يف عرض البحر )الساحلية كتلي اليت  الساحلية كاظتوائل
  .11 اصتدكؿ  )بالتساكم اظتائة يف 12) كاظتهددة باالنقراض اظتهددة

 51أشػار ف. اغشتػاؾ مصػايد علػى اظتنػاخ تغػريثػار آ تتنػاكؿ اليت كال ام  البحوث عناإلبالغ اغعضا  من  لبطُ  -38
يف  13، كنّفػػذ أك التنبػؤ نػػذه اآلثػػار اغشتػػاؾ مصػػايد علػى اظتنػػاخ آثػار تغػػري لتقيػػيم رشتيػػة ا وثنػ ملػػديهإىل أف  هممػػن اظتائػةيف 
 الصػمود علػى القػدرةكلبنػا  لتغػري اظتنػاخ  كاالجتماعيػة كاالقتصػاديةالبيئيػة  ثػاراآل مػن للتخفيػ  رشتيػة بػرام من ىػؤال   اظتائة

  .16 اصتدكؿ) 2176يف تقارير عاـ على التوايل  اظتائة يف 11ك 67نسبيت ارتفاع عن جتاىو، كيف ذلي 

 الصكوك الدولية -حاء

. ممهػعالأاليت حتمػل  السفنالصيد كاغنشطة اظتتعلقة بذلي اليت تقـو نا  أنشطة عناإلبالغ  إىل اغعضا  دع، -39
 يف 12ك البحػػار أعػػايل يف اظتائػػة يف 63ك الوطنيػػةة لواليػػل اطتاضػػعة اظتيػػاه يف بػػذليىػػذه السػػفن تقػػـو  فأ اظتائػػة يف 25 ذكرفػػ

 الدكلػة العضػو حتمػل علػم الػيت بأنشػطة تػفن الصػيد يتعلػق مػا كيف . 15 اصتدكؿ) أ رل دكؿ لوالية  اضعة مياه يف اظتائة
 ذلػي فأ اظتائػة يف 23 أجػاب ،ذلياغشتػاؾ كاغنشػطة اظتتعلقػة بػ صػيد بأنشػطة القيػاـب أ ػرل اليت رّ صػت عتػا دكلػة ةاجمليب
 51كأبلػ    .11 اصتػدكؿ) البحػار أعػايل أف ذلػي يػدث يف اظتائػة يف 23كأفػاد  دكلػة أ ػرل، لوالية  اضعة مياه يف يدث
ػػ حتمػػل سػػفنم ير صػػوف لاغعضػػا  أهنػػ مػػن اظتائػػة يف  اظتائػػة يف 15يػػر ص  بينمػػا كاتػػتخدامها، ممػػوانئه بػػد وؿ اأجنبينػػ اعلمن

 . 12 اصتدكؿ)لكل منهم  الوطنيةة لواليل اطتاضعة اظتياه يف لعملبا أجنبية لسفن

ػػاهنػػم أطلقػػوا  اغعضػػا  مػػن اظتائػػة يف 62د اأفػػ -40 لقيػػاـ بػػذلي يف ل اظتائػػة يف 22كخيطػػ   الصػػيد، لقػػدرات اأكلينػػ اتقييمن
 . 13 اصتػدكؿ) القػدرات لقيػاس ُتسػتخدـ اطرقنػ ينفػذكف هنػمأ اظتائػة يف 23 أفاد ،اأكلين  اتقييمن من أطلقوا  بني كمن. اظتستقبل
نيهػا الػيت يتمػل أف جياظتصػيد  ككميػات  اظتائػة يف 26) كالسفن ألتطوؿل الرئيسيةصائص اطت ى، اانتشارن  الطرؽ أكثر ككاف

  .61 اصتدكؿ  )اظتائة يف 21) اغتطوؿ

ػػ الػػذين اغعضػػا  بػػني مػػن -41  كطنيػػة عمػػل  طػػة أهنػػم كضػػعوا اظتائػػة يف 11أفػػاد  الصػػيد،ات لقػػدر  اا أكلينػػأطلقػػوا تقييمن
 التنفيػذ درجػة متوتػ  أف، 614-7تػرتاكح مػن درجػات يتشػكل مػن باتتخداـ مقيػاس أبل  ىؤال ، ك . الصيد إلدارة قدرات

  .67 اصتدكؿ) كاإلجرا ات لعملياتل 2.27ك اظتؤتس، إلطارل 2.61ك لتشريعاتل 2.53ك لسياتاتل 2.12بل  ي

                                                      
  ""بالكاملأم  "6"ال على اإلطالؽ" إىل "أم " 7طُلب من اغعضا  تقييم مدل التنفيذ من " 14
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  طػوات اظتائػةيف  37ىػؤال ، اختػذ  بػني مػنك . اغعضا  أف قػدرات الصػيد اظتفرطػة مشػكلة من اظتائة يف 66 اعت  -42
 جتميػد عػدد السػفن/الرتا يصك   اظتائػة يف 11) د وؿالػحتديػد نظػم : ىػ، عنهػا  بلػاظت اطتطػوات كأبػرز. اظتايددكف للحيلولة 

 أبرزىػا اظتفرطػة، القػدرة طتفػ   طػوات أهنػم يتخػذكف اظتائػة يف 23 ذكر ذلي، على كعالكة . 62 اصتدكؿ  )اظتائة يف 13)
ككضػع  ، اظتائػة يف 25)العػاـ من جانػب القطػاع  التشغيل ككق  الشرا  ك ط  إعادة ، اظتائة يف 22) البديل الد ل تعايا
أف  حػػػػددكا نؽتػػػ اظتائػػػػة يف 36اختػػػذ كػػػػذلي  . 62 اصتػػػدكؿ  )اظتائػػػػة يف 26) القػػػدرات كطنيػػػة لتنميػػػػة عمػػػػل   طػػػ كتنفيػػػذ

الػػيت  التػػدابري أبػرز ككػػاف اغرصػػدة، علػى السػػلبية اآلثػار مػػن ايػػدمب للحيلولػػة دكف التسػبب مشػكلة  طػػوات القػدرات اظتفرطػػة
  .61 اصتدكؿ  )اظتائة يف 62) كايناظت ذالؽاإلك   اظتائة يف 16) ظتصايد أشتاؾ معينة اظتوشت، اختذت يف ىذا اجملاؿ اإلذالؽ

 . 66 اصتػدكؿ) الصػيد العرضػ، أك اعتػادؼ الصػيدإمػا ب تديصػ اغعضػا  أف أشتػاؾ القػرش مػن اظتائة يف 62أفاد  -43
مػن ىػذه التقييمػات  اظتائػة يف 36خلص ف ،لألثر تتقييما اظتائة يف 12أجرل  فيها، يدث كاف ذلي الدكؿ اليتمن بني ك 

جػة الدكؿ اليت توصلت إىل ىذه النتيمن  اظتائة يف 62 كأفاد كإدارة أشتاؾ القرش، ضتف  كطنية عمل إىل ضركرة كضع  طة
ت أبلغػ 71 ،6-7مػن يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح باتتخداـ مقياس ك  .قرشالكطنية لسمي  عمل  طةت فعالن كضعأهنا 

 إلطػػارل 1.23ك تشػػريعاتلل 1.23ك سياتػػاتلل 1.21بلػػ  متوتػػطها  تنفيػػذ عػػن درجػػةكهػػذه   االػػدكؿ الػػيت كضػػعت  ططنػػ
  .65 اصتدكؿ) كاإلجرا ات لعملياتل 1.15ك اظتؤتس،

 اطتيشومية جرل يفالشباؾ  أك/كشباؾ اصتر كنارية الطويلة باطتيوط الصُ  اغعضا  أف الصيد من اظتائة يف 22 ذكر -44
 ىػذه من اظتائة يف 63 ك لص. اغشتاؾ اظتذكورة ظتصايد اتقييمن  اظتائة يف 15أجرل ىؤال   بني كمن ،مهالوالي اطتاضعة اظتياه

 62 كأفاد  61 البحرية )اصتدكؿ للطيور الصيد العرض،طتف   كطنية عمل  طةإىل إىل أنو كانت ىناؾ حاجة  التقييمات
الػذين  أبلػ  اغعضػا  6،71-7مقياس يتشكل من درجات ترتاكح مػن  باتتخداـك . كهذه  طة أهنم كضعوامنهم  اظتائة يف

 اظتؤتسػػػ، طػػػارإلل 1.62 تشػػػريعاتلل 1.62ك سياتػػػاتلل 1.51بلػػػ  متوتػػػطها  تنفيػػػذ عػػػن درجػػػة نفػػػذكا مثػػػل ىػػػذه اطتطػػػة
  .62 اصتدكؿ) كاإلجرا ات لعملياتل 1.12ك

 أفادكا الذين اغعضا  كمن. اغشتاؾ كمصايد البحرية بالطيور يتعلق ما يف التخفي  تدابري عن اغعضا  ئلتُ  -45
 52طّبػق  ، اظتائػة يف 52)اطتيشػومية الشػباؾ  أك/كشػباؾ اصتػر ك  اظتائػة يف 12)نارية الطويلػة بػاطتيوط الُصػ يصيدكف  أهنم
 اظتراقبػػػة كبػػػرام  القػػػانوين اإلطػػػار كلتيهمػػػا حتسػػػني اضتػػػالتني يفىػػػا أبرز  كػػػاف،  ختفيػػػ  التػػػوايل تػػػدابري علػػػى اظتائػػػة يف 62ك
  .51ك 63 اصتدكالف)

 اظتائػػة يف 23 ذكرفػػ. تنظػػيم كدكف إبػػالغ دكف القػػانوين ذػػري بالصػػيد اظتتعلقػػة اغتػػئلة علػػى الػػرد إىل اغعضػػا  عػػ،دُ  -46
 القانوين كطنية للصيد ذري عمل  طة كضعواأهنم  اغعضا  من اظتائة يف 51 كذكر. مشكلةذلي اغعضا  أهنم اعت كا  من
الػذين نفػذكا  طػة  أبلػ  اغعضػا  ،71 6-7. كباتػتخداـ مقيػاس يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح مػن تنظيم كدكف إبالغ دكف

 2.26ك اظتؤتسػ، إلطارل 2.31ك لتشريعاتل 1.22ك لسياتاتل 1.71بل  متوتطها  تنفيذ عن درجةكهذه عمل كطنية  
كردعػو  تنظػيم كدكف إبػالغ دكف القػانوين ذػري ظتنػع الصػيد اظتتخػذة التػدابري أبػرز ككػاف . 57 اصتدكؿ) كاإلجرا ات لعملياتل

 الرصػػدإجػػرا ات ك  السػػاحلية الػػدكؿ ضػػواب  كحتسػػني  اظتائػػة يف 11) القػػانوين اإلطػػار علػػىكالقضػػا  عليػػو إد ػػاؿ حتسػػينات 
  .52 اصتدكؿ  )اظتائة يف 12) كاإلشراؼ كاظتراقبة
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انضػموا  قبلوىػا أك أك 16البحػار لقػانوف اظتتحػدة اغمػم اتفاقيػة علػى دقوااأهنػم صػ 15اغعضػا  من اظتائة يف 26 أفاد -47
مقيػاس يتشػكل مػن درجػات تػرتاكح  كباتػتخداـ. ذلػي يف شػرعوا أهنػماظتتبقني  اغعضا  آ ركف من اظتائة يف 22كأفاد  ،عتا
71-7مػػػن 

 لتشػػػريعاتل 2.32ك ،لسياتػػػاتل 2.22بلػػػ  متوتػػػطها غحكػػػاـ االتفاقيػػػة  تنفيػػػذ عػػػن درجػػػة أبلػػػ  اغعضػػػا  ،6
  .52 اصتدكؿ) كاإلجرا ات عملياتلل 2.51ك اظتؤتس، إلطارل 2.11ك

 قبلػػوه أك أك 17التػػدابري الػيت تتخػػذىا دكلػة اظتينػػا االتفػاؽ بشػػأف  علػػى دقواااغعضػػا  أهنػػم صػ مػن اظتائػػة يف 61 أفػاد -48
مقيػاس يتشػكل مػن درجػات  كباتتخداـ. ذلي يف شرعوا أهنماظتتبقني  اغعضا  آ ركف من اظتائة يف 61 كذكر ،انضموا لو
 2.11ك لتشػػػريعاتل 2.32ك لسياتػػػاتل 2.22بلػػػ  متوتػػػطها االتفػػػاؽ غحكػػػاـ  تنفيػػػذ عػػػن درجػػػة 18 ،6- 7تػػػرتاكح مػػػن 

هنػػػم عّينػػػوا مػػػوانئ أيف اظتائػػػة  56ك 57ظتتطلبػػػات االتفاقيػػػة، أفػػػاد  اككفقنػػػ .كاإلجػػػرا ات لعمليػػػاتل 2.51ك اظتؤتسػػػ، إلطػػػارل
  .56ك 51كجهات اتصاؿ على التوايل )اصتدكالف 

 اتفػػػاؽعلػػػى دقوا اأهنػػػم صػػػ اظتائػػػة يف 61 أفػػػادف. العلػػػم ةمسػػػؤكليات دكلػػػ تنفيػػػذ عػػػناإلبػػػالغ  إىل اغعضػػػا  دعػػػ، -49
 كباتػػػتخداـ. ذلػػػي يف شػػػرعوا أهنػػػماظتتبقػػػني  ف مػػػن اغعضػػػا ك آ ػػػر  اظتائػػػةيف  21انضػػػموا لػػػو. كذكػػػر  قبلػػػوه أك أك 19االمتثػػػاؿ

 مػػػن ذريىػػػا أك/ك االتفػػػاؽ حكػػػاـغ تنفيػػػذ عػػػن درجػػػة أبلػػػ  اغعضػػػا  72 ،6-7مقيػػػاس يتشػػػكل مػػػن درجػػػات تػػػرتاكح مػػػن 
 لعمليػػاتل 2.22ك اظتؤتسػػ، طػػارإلل 2.21ك لتشػػريعاتل 2.13ك سياتػػاتلل 2.11بلػػ  متوتػػطها  العلػػم دكلػػة مسػػؤكليات
للخطوط التوجيهية  اكفقن  علم غدائهم كدكلة اتقييمن  اجركا أهنم اغعضا  من اظتائة يف 22 كأفاد . 55 اصتدكؿ) كاإلجرا ات

 يف بػػػذلي القيػػػاـم يعتامػػػوف أهنػػ اظتتبقػػػني مػػػن اظتائػػػة يف 21أبلػػ  ك  العلػػػم، دكلػػػة أدا  بشػػػافاغذذيػػػة كالاراعػػة الطوعيػػة ظتنظمػػػة 
  .51 اصتدكؿ) اظتستقبل

 يف 22ك 27كأفػػاد  .البحػػار أعػػايل يف العاملػػة الصػػيد لسػػفن أهنػػم يػػاكدكف تػػجالن  اغعضػػا  مػػن اظتائػػة يف 55 أفػػاد -50
 تػفنهم فأكاإلدارة ك  اضتفػ  تػدابري قػوضت أنشػطة يف تػفنهم مشػاركة يضػمنوف عػدـ هنػمأ التػوايل علػى اغعضػا ، من اظتائة
اتفػػاؽ نفػػاذ إىل  اغعضػػا  أف لػػديهم مػػن اظتائػػة يف 15 كذكػػر. علػػم كػػدكؿ بالتاامػػاهم للوفػػا  الالزمػػة اظتعلومػػات رتيػػع تػػوفر

  .51 اصتدكؿ)أ رل  تاحلية دكلة يف الصيد مصايد اغشتاؾ قبل

مقيػػاس  كباتػػتخداـ. البحػػار أهنػػم يػػديركف مصػػايد أشتػػاؾ ميػػاه عميقػػة يف أعػػايل اغعضػػا  مػػن اظتائػػة يف 21أفػػاد  -51
اغذذيػة كالاراعػة لخطػوط التوجيهيػة الدكليػة ظتنظمػة ل تنفيػذ درجةعن  ىؤال أبل   72 ،6-7يتشكل من درجات ترتاكح من 

 طػػارإلل 1.76ك تشػريعاتلل 1.22ك للسياتػات 1.73بلػ  متوتػػطها  البحػار إلدارة مصػايد أشتػاؾ اظتيػاه العميقػػة يف أعػايل
  .52 اصتدكؿ) كاإلجرا ات عملياتلل 1.77ك اظتؤتس،

                                                      
 على ىذا القسم. ااغعضا  فيو ردن قدـ االحتاد اغكركيب كالدكؿ  15
 .7322اتفاقيو اغمم اظتتحدة لقانوف البحار اظتؤر ة ديسم / كانوف اغكؿ  16
ظمػػة يف عػػاـ االتفػػاؽ بشػػأف التػػدابري الػػيت تتخػػذىا دكلػػة اظتينػػا  ظتنػػع الصػػيد ذػػري القػػانوين دكف إبػػالغ كدكف تنظػػيم كردعػػو كالقضػػا  عليػػو الصػػادر عػػن اظتن 17

2113
 

  "."بالكاملأم  "6"ال على اإلطالؽ" إىل "أم " 7اغعضا  تقييم مدل التنفيذ من " طُلب من 18

 .7332اتفاقية تعايا امتثاؿ تفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة كاإلدارة الدكلية الصادرة عن اظتنظمة يف عاـ  19
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اظتعلومػػات عػػن حالػػة مصػػايد اغشتػػاؾ  حتسػػني باتػػرتاتيجية علػػم علػػى كػػانوا أهنػػم مػػن اغعضػػا  اظتائػػة يف 51أفػػاد  -52
ىذه االترتاتيجية، مبا يف ذلػي مكونػات لتحسػني رتػع  كبرام   ط  من اغعضا  اظتائةيف  17 ينفذك  الطبيعية كاجتاىاها،

  .53 اصتدكؿ  )اظتائة يف 35) البيانات كنشر  اظتائة يف 32) البيانات كحتليل  اظتائة يف 711)البيانات 

عػػػن حالػػػة تربيػػػة اغحيػػػا  اظتائيػػػة  اظتعلومػػػات حتسػػػني باتػػػرتاتيجية علػػػم أهنػػػم علػػػى اغعضػػػا  مػػػن اظتائػػػةيف  52 أفػػػاد -53
 اظتائػة يف 32ك 32ك 711أفػاد  ،كمػن بػني ىػؤال  .صػلة  طػ  كبػرام  ذاتتنفيػذ بقػـو ب وأن اظتائة يف 12 كأعلن كاجتاىاها،

  .11 اصتدكؿ)على التوايل  مكونات لتحسني رتع البيانات كحتليل البيانات كنشر البياناتيف ىذه اطتط  أهنم يدرجوف 

 20النطاق صغيرةالاألسماك  مصايد -طاء

الػدكؿ اغشتػاؾ يف  مصػايد مػن اظتائػة يف 31 مػن يقػرب ما يف نطاؽال أشتاؾ صغرية ، أفيد أف ىناؾ مصايداعمومن  -54
 يف 51 إىل 67 بػني مػا اظتتوتػ  يفدتثػل  اغشتاؾ الصغرية النطاؽ مصايد أف اغعضا أفاد  ،2176يف عاـ  ككما. اغعضا 
كاظتنػػاطق الػػيت أبلغػػت عػػن أعلػػى نسػػبة مػػن اظتصػػيد مػػن مصػػايد اغشتػػاؾ . اإلرتػػايل اظتصػػيد كقيمػػة حجػػم مػػن كػػل مػػن اظتائػػة

 تليهػػا ، اظتائػػة يف 11 إىل 57) اغدىن كالشػػرؽ كآتػػيا حيػػ  اضتجػػم ىػػ، أفريقيػػا الصػػغرية النطػػاؽ مقارنػػة بإرتػػايل اظتصػػيد مػػن
 نسػػبة متوتػػطة أعلػػى عػػن اغدىن الشػػرؽ كأفػػادت منطقػػة . اظتائػػة يف 51 إىل 67) الكػػاريي البحػػر كمنطقػػة الالتينيػػة أمريكػػا
 يف 21 إىل 17) أفريقيػػا تليهػا ، اظتائػة يف 711 إىل 37) حسػب القيمػة اظتصػػيد إرتػايل إىل النطػاؽ صػغريةالاغشتػاؾ  ظتصػايد
 ف نسبةأ اغعضا ، أفاد 2176 يف عاـ ككما . اظتائة يف 11 إىل 57) الكاريي البحر كمنطقة الالتينية كأمريكا كآتيا  اظتائة

. اظتائػة يف 11ك 57 بػنيكلهػا تػرتاكح اغشتػاؾ   مصايداظتشاركني يف  إىل إرتايل النطاؽ صغريةالاغشتاؾ  مصايد يف اظتشاركني
 يف 21 إىل 17بنسػػبة  الكػػاريي البحػػر كمنطقػػة الالتينيػػة كأمريكػػا آتػػيا ىػػ، توتػػطةاظت نسػػبال أعلػػىحيػػ   ككانػػت اظتنػػاطق

  .12 اصتدكؿ) اظتائة يف 11 إىل 57بنسبة  اغدىن كالشرؽ أفريقيا تليها ،اظتائة

 ككضػػػع اصتػػنس حسػػػب النطػػاؽ صػػػغريةالاغشتػػاؾ  أنشػػطة مصػػػايد يف العمالػػػةتوزيػػع  عػػػن اظتعلومػػات تػػػوفرال يػػااؿ  -55
عػػن أكثػػر ؽتػػا  اصتػػنس اظتصػػّنفة حسػػباظتعلومػػات  ذلػػي يف مبػػا دكاـ كامػػل،بػػكتتػػوفر معلومػػات عػػن العمػػل . االعمالػػة ػتػػدكدن 

 نسػػبة اظتنػػاطق رتيعهػػا أف أفػادت ،دكاـ كامػػلبػػمػػا يتعلػق بالعمالػػة  كيف. احملػػددة الطارئػة كذػػري كالعمالػػة الوقػػت لػػبع  العمػل
فيها  ذكر اليت الوحيدة كانت اضتاالت ،2176بعاـ  يتعلق ما كيف. النسا الصيد أك  من نسبة  غلني بأنشطةاظتشت الرجاؿ

 أفريقيػػا يف اضتصػػاد بعػػد مػػا أنشػػطةحػػاالت ىػػ،  الرجػػاؿنسػػبة  مػػن أعلػػى نسػػبة كامػػل يف العمػػل بػػدكاـ يشػػكلن أف النسػػا 
 . 11 اصتدكؿ) الكاريي البحر كمنطقة الالتينية كأمريكا كآتيا

 أهنػػػا ػتػػػددة اظتائػػػةيف  26أفػػػاد ك  اقانوننػػػ ػتػػػددة اغشتػػػاؾ الصػػػغرية النطػػػاؽ أف مصػػػايد اغعضػػػا  مػػػن اظتائػػػة يف 11أفػػػاد  -56
 تعريػػ  الػػذين لػػديهماغعضػػا   نسػػبةكانػػت  ،2176 عػػاـمػػع قارنػػة باظتك  .اقانوننػػ مدعومػػة ذػػريكلػػذا فإهنػػا  رشتػػ،، ذػػري بشػػكل
 تعريػػ  لػديها الػيت البلػداف نسػػبةكانػت حػني   يف آتػيا، باتػػتثنا  اظتنػاطق رتيػع يف أقػل اغشتػاؾ الصػغرية النطػػاؽ ظتصػايد قػانوين
 اجمليبػػني مػن اظتائػة يف 52أفػاد ك . الشػمالية أمريكػػا باتػتثنا  اظتنػاطق، رتيػع يف أعلػى اغشتػاؾ الصػغرية النطػػاؽ ظتصػايد رشتػ، ذػري

امػوف تلػيس لػديهم تعريػ  أهنػم يعؽتػن  اظتائة يف 16ك اغشتاؾ الصغرية النطاؽ ظتصايد رشت، ذري أك قانوين الذين لديهم تعري 

                                                      
 .اظتطركحة حتت ىذا العنوافعلى اغتئلة الدكؿ اغعضا  فيو نيابة عن رد االحتاد اغكركيب  20



COFI/2018/Inf.7 12 

اطتطػػوط التوجيهيػػة " يف اظتتػػو ى النحػػو علػػى متعػػددين مصػػلحة أصػػحاب عمليػػة  ػػالؿ مػػن وإد الػػ أكة التعريػػ  إمػػا مراجعػػ
  .16 اصتدكؿ)" مصايد اغشتاؾ الصغرية النطاؽ يف تياؽ اغمن الغذائ، كالقضا  على الفقرلضماف اتتدامة الطوعية 

 كتتعلػق. ػتػددة قطاعيػة بيانػات أهنػم رتعػوا اغشتػاؾ الصػغرية النطػاؽ صػايدن لػديهم تعريػ  ظتؽتػ اظتائة يف 32 أفاد -57
 كالتجػارة  اظتائػة يف 56) كالعمالػة  اظتائػة يف 52) اإلنتػاج كقيمػة  اظتائػة يف 26) اإلنتػاج  جػم اغعضا  رتعها اليت البيانات

  .15 اصتدكؿ  )اظتائة يف 22) كاالتتهالؾ  اظتائة يف 61)

 ،لػوائح تنظيميػة أك ،تياتات كضعوا أد لوا أك التوايل على أهنم اغعضا  من اظتائة يف 52ك 12ك 12ك 16 أفاد -58
  .11 اصتدكؿ)ا حتديدن  اغشتاؾ الصغرية النطاؽ مصايدتتناكؿ  أك تستهدؼ اترتاتيجيات أك ا، ططن  أك ،قوانني أك

اطتطوط التوجيهية الطوعية لضػماف اتػتدامة مصػايد  لتنفيذ ػتددة مبادرات لديهم كانت إذا عما اغعضا  ئلتُ  -59
 بػذلي القيػاـ يعتامػوف أهنػم اظتائػة يف 63أفػاد  بينمػا اغعضػا ، من اظتائة يف 12فأجاب باإلجياب . اغشتاؾ الصغرية النطاؽ

اصتهػػات الفاعلػػة يف مصػػايد مشػػاركة دعم باغنشػػطة الػػيت تػػ اأكثػػر ارتباطنػػ بالفعػػل القائمػػة اظتبػػادرات أبػػرز ككػػاف. اظتسػػتقبل يف
 اغشتػػاؾ الصػػغرية تالتػػل قيمػػة مصػػايد تعايػػابك  ، اظتائػػة يف 32)بفعاليػػة يف إدارة اظتػػوارد اظتسػػتدامة  اغشتػاؾ الصػػغرية النطػػاؽ

 يف 12) الالئػػػق كالعمػػػل كالعمالػػػة االجتماعيػػػة التنميػػة كتعايػػػا  اظتائػػػة يف 22) اضتصػػػاد بعػػد مػػػا كالتجػػػارة عمليػػػاتالك  النطػػاؽ
 يف 25) اظتاليػػة اظتػػوارد إىلاالفتقػػار  اظتبػػادرات ىػػذه تنفيػػذ يف اغعضػػا  كاجههػػا الػػيت القيػػود أبػػرزكػػاف ك  . 12 اصتػػدكؿ  )اظتائػػة
 مػػع التنسػػيق كفايػػة عػػدـ ذلػػي كأعقػػب . اظتائػػة يف 61) الصػػغاراغشتػػاؾ  كعمػػاؿ الصػػيادين بػػني التنظيميػػة كاعتياكػػل  اظتائػػة

  بالتسػػػاكم اظتائػػػة يف 66) اغشتػػػاؾ الصػػػغرية النطػػػاؽ مصػػػايد بأمهيػػػة العػػػاـ الػػػوع، كػتدكديػػػة الصػػػلة ذات اغ ػػػرل اإلدارات
تكمػن  اغشتػاؾ الصػغرية النطػاؽاطتطوط التوجيهية الطوعية لضماف اتتدامة مصػايد تنفيذ  فرص أف ددّ كحُ  . 21 اصتدكؿ)

ػػػ اغشتػػػاؾ الصػػػغرية مصػػػايد  إشػػػراؾ كإمكانيػػػة ، اظتائػػػة يف 53) اظتقػػػررة/اصتاريػػػة كاظتبػػػادرات كالػػػ ام  اظتشػػػاريع تػػػياؽ يف اأتاتن
 النطػاؽ اغشتاؾ الصغرية اعتياكل التنظيمية ظتصايد يف اظتشاركة  الؿ كمن ، اظتائة يف 51)اغشتاؾ  إدارة مصايد يف النطاؽ
  .21 اصتدكؿ  )اظتائة يف 52)القائمة 

 مػػنأف يسػاىم الصػيادكف كالعػاملوف يف غتػاؿ مصػايد اغشتػاؾ  ميكػػن اجمليبػني أف لػديهم آليػات مػن اظتائػة يف 22أفػاد  -60
  اظتائػة يف 31)ى، إشراؾ صػغار الصػيادين يف إدارة مصػايد اغشتػاؾ  شيوعنا كاآلليات اغكثر. القرار صنع عمليات يف  العتا

 كمػػن . اظتائػػة يف 27)كإشػراؾ ؽتثلػػ، الصػيادين/العاملني يف غتػػاؿ الصػيد يف ىيئػػات اتتشػػارية لػوزارات/إدارات مصػػايد اغشتػاؾ 
  .27 اصتدكؿ)يف اظتائة أهنم يشجعوف اظتشاركة الفّعالة للمرأة  15أجابوا أف لديهم آليات، أفاد  الذين اغعضا  بني

 القيود والحلول المقترحة -ياء

 بعػػدـ تتعلػػق الرئيسػػية القيػػود ككانػػت. اظتدكنػػة تنفيػػذ يف القيػػود بعػػ  كاجهػػوا أهنػػم مػػن اغعضػػا  اظتائػػةيف  21 أفػػاد -61
 يػػةإمكانك  كاإلحصػػا ات العلميػػة البحػػوث كفايػػة كعػػدـ  اظتائػػة يف 11)  كاظتػػوارد البشػػرية اظتائػػةيف  51)مػػوارد اظتوازنػػة  كفايػػة

  .17 اصتدكؿ) يف 21) علوماتاظتاضتصوؿ على 

اضتصػوؿ علػى مايػد : اظتدكنػة تنفيذهها جيوا اليت القيود ظتواجهة اليت اقرتحها اغعضا اغعلى مرتبة  كانت اضتلوؿ -62
 علػى اضتصػوؿ يةإمكانك  كاإلحصا ات البحوث كحتسني ، اظتائة يف 12) كالتوعية كالتدريب  اظتائة يف 52)اظتوازنة من موارد 
  .61 اصتدكؿ  )اظتائة يف 21) البشرية اظتوارد من ايداظت على اضتصوؿ يةإمكانك  ، اظتائة يف 21) اظتعلومات
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ا توفرن  اغكثرفتبني أف . ظتنظمةاليت تصدرىا ااطتطوط التوجيهية الفنية من  هما تلقو اإلبالغ ع إىل 21ع، اغعضا دُ  -63
 كتنفيػػذ ، اظتائػػة يف 12)اغشتػػاؾ  كإدارة مصػػايد ، اظتائػػة يف 12)هنػػ  النظػػاـ اإليكولػػوج، يف مصػػايد اغشتػػاؾ منهػػا يشػػمل 

  .22 اصتدكؿ  )اظتائة يف 11) طة العمل الدكلية ظتنع الصيد ذري القانوين دكف إبالغ كدكف تنظيم كردعو كالقضا  عليو 

 

 أنشطة الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك والمنظمات غير الحكومية -اثانيً 

 الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك -كاف

 ،22اغشتػػػاؾ ظتصػػػايد اإلقليميػػػة اغجهػػػاة مػػػن 22الصػػػلة  ذات كالصػػػكوؾ اظتدكنػػػة حػػػوؿ تنفيػػػذ االتػػػتبياف علػػػى ردّ  -64
 .2176مع عاـ  باظتقارنة اظتائة يف 22تبل   اظتشاركة يف كبرية زيادة يعكس ما

بػػني يت ردت علػػى االتػػتبياف الػػاغشتػػاؾ  ظتصػػايد اإلقليميػػة اغجهػػاة تنتمػػ، عتػػا الػػيت اظتتعاقػػدة اغطػػراؼ تػػراكح عػػدد -65
طرؼ  اغشتاؾ بني ظتصايد اإلقليمية اغجهاة ثل  من كلدل أكثر. امتعاقدن  اطرفن  71يبل   مبتوت  ،اطرفن  62ثنني كاطرفني 
 .مراقبوف لدل نصفهم بينما متعاقدة متعاكنة، أطراؼ ذري كستسة كاحد

 اجمليبػػػني أف مػػػن اظتائػػػة يف 15أفػػػاد فقػػػد  .متنوعػػػة اغشتػػػاؾ مواضػػػيع ظتصػػػايد اإلقليميػػػة اغجهػػػاةكاليػػػات  يفدرج نػػػت -66
 كالتنػػػػوع البيئػػػػة حفػػػػ  اظتائػػػػة يف 23ك تقػػػػدًن اظتشػػػػورة، اظتائػػػػة يف 16اغشتػػػػاؾ، ك إدارة مصػػػػايدتتضػػػػمن  تاتػػػػيةتهم اغكاليػػػػ

 باظتقارنػة الرئيسػية اال تالفػاتكانػت ك . تنميػة تربيػة اغحيػا  اظتائيػة اظتائة يف 21ك البحوث،/العلـو اظتائة يف 25ك البيولوج،،
 كتنميػػة  اظتائػػة يف 21) اظتشػػورة تقػػدًنكاليػػتهم اغكليػػة تتضػػمن يفيػػدكف أف مػػن زيػػادة عػػدد تتمثػػل يف  2176مػػع تقػػارير عػػاـ 

  .اظتائة يف 62)  ثية/علميوأتاتية كالية  لديهممن  عدد اخنف ا مبين ؛ اظتائة يف 75)تربية اغحيا  اظتائية 

 72اغجهػػاة اإلقليميػػػة ظتصػػايد اغشتػػػاؾ اجمليبػػة منػػػاطق اقتصػػادية  الصػػػة، كمػػػن  22الػػػيت يغطيهػػا نػػاطق اظتمشلػػت  -67
ميػػاه دا ليػػة. كيغطػػ، معظػػم اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ أكثػػر مػػن  ةمنطقػػ 72كاقعػػة  ػػارج الواليػػة الوطنيػػة ك ةمنطقػػ

                                                      
 .القسمىذا  ىرد االحتاد اغكركيب كالدكؿ اغعضا  فيو عل 21
اظتنظمة اضتكومية الدكلية، ىيئة مصايد  –، برنام   لي  البنغاؿ اعتادئتفاؽ بشأف حف  طائرم القطرس كالنو ، ىيئة مصايد أشتاؾ آتيا كاحملي  اال 22

الدكليػة لصػيانة التونػة زرقػا   اغشتاؾ كتربية اغحيا  اظتائية يف آتيا الوتطى كالقوقاز، صتنة مصايد اغشتاؾ الدا لية كتربية اغحيا  اظتائيػة يف أفريقيػا، اعتيئػة
صتنة مصػايد أشتػاؾ اظتنطقػة  تربية اغحيا  اظتائية،د اغشتاؾ الدا لية ك يظتصا اغكركبيةية ، اللجنة االتتشار  نية اظتشرتكة للجبهة البحريةفالاعان ، اللجنة ال

 ىيئػة التونػة االتػتوائية يف ،، اعتيئػة العامػة ظتصػايد أشتػاؾ البحػر اغبػي  اظتتوتػ ،اعتػادئالوتطى الغربية طتلي  ذينيػا، ككالػة مصػايد أشتػاؾ منتػدل احملػي  
انيقا، منظمة مصايد غ رية تن تلطة، ماحملي  اعتند يفالدكلية لصوف أشتاؾ التونة يف احملي  اغطلس،، ىيئة مصايد أشتاؾ التونة البلداف اغمريكية، اعتيئة 

لسػ،، شػبكة اظتيكون ، اظتػؤدتر الػوزارم اظتعػأ بالتعػاكف يف غتػاؿ مصػايد اغشتػاؾ بػني الػدكؿ اغفريقيػة اظتطلػة علػى احملػي  اغط أشتاؾ  رية فكتوريا، ىيئة هنر
 ،اغطلسػ،مشػاؿ يف يئػة الثػدييات البحريػة ىمراكا تربية اغحيا  اظتائية يف إقليم آتيا كاحملي  اعتادئ ، منظمو مصائد أشتاؾ مشاؿ ذرب احملػي  اغطلسػ،، 

منظمػة اعتػادئ، يػة ظتصػايد مشػاؿ احملػي  اعتيئػة الدكلئ، ىيئة اغشتاؾ البحرية النهريػة السػر  يف مشػاؿ احملػي  اعتػاداغطلس،، ىيئة مصايد أشتاؾ مشاؿ شرؽ 
مركػػا تنميػػة ، د اغشتػػاؾيظتصػػا اإلقليميػػة ، اعتيئػػةتػػلموف احملػػي  اعتػػادئ، ىيئػػة مصػػايد أمريكػػا الوتػػطى اظتعنيػػة بقطػػاع مصػػايد اغشتػػاؾ كتربيػػة اغحيػػا  اظتائيػػة

، مصػػايد اغشتػػاؾ يف جنػػوب احملػػي  اعتنػػدم ، اتفػػاؽد اغشتػػاؾ يف جنػػوب شػػرؽ احملػػي  اغطلسػػ،يمنظمػػو مصػػا ،جنػػوب شػػرؽ آتػػيايف مصػػايد اغشتػػاؾ 
 .اغطلس،ىيئة مصايد أشتاؾ ذرب كت  ك  ىيئة مصايد اغشتاؾ اإلقليمية الفرعية  ،د أشتاؾ جنوب احملي  اعتادئيمصا إلدارة اإلقليميةاظتنظمة 
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ػػػثالثػػػة منهػػػا تغطػػػ، منطقػػػة اقتصػػػادية  الصػػػة ف ؛مػػػن ىػػػذه اظتنػػػاطقنػػػوع كاحػػػد   اكمنطقػػػة كاقعػػػة  ػػػارج الواليػػػة الوطنيػػػة كمياىن
 دا لية، يف حني تغط، عشرة أك أكثر منها منطقة اقتصادية  الصة كمنطقة كاقعة  ارج الوالية الوطنية.

 ،2171منػػذ عػػاـ ف. ملامػػة تػػدابري أهنػػا اعتمػػدتاجمليبػػة اغشتػػاؾ  ظتصػػايد اإلقليميػػة اغجهػػاة مػػن اظتائػػة يف 57أفػػاد  -68
 بػنيمػا  كذتانيػة ؛21ك 77 بػنيمػا  كثالثػة ؛اتػدبرين  21ك 27 بػنيما منها  ككاحد ؛اا ملامن تدبرين  21 من أكثر منها اعتمد ذتانية

 بػنيمػا  1ك ؛71ك 7بػني مػا  منهػا 72اعتمػد : ةملامػ ذػري تدابري 2171منذ عاـ  أهنا اعتمدت اظتائة يف 26أفاد ك . 71ك 7
 .ملـا ذري اتدبرين  21 من أكثر 1 كاعتمد ؛21ك 27 بنيما  2ك ؛21ك 77

إدارة   طػػػ  معظػػػميتنػػػاكؿ  اغشتػػػاؾ البحريػػػة، مبصػػػايد احتديػػػدن  اغشتػػػاؾ اظتتعلقػػػة إدارة مصػػػايد خبطػػػ  يتعلػػػق مػػػا يفك  -69
 رةاظتػدمّ  الصػيد كؽتارتػات أتػاليب كحظػر ، اظتائػة يف 57) بػاالنقراض اظتهددة اغنواع زتاية: اغجهاة اإلقليمية ظتصايد اغشتاؾ

 امتناتػػبن  صػيدالمسػػتول  ف أف يكػوفاكضػػم ، اظتائػة يف 66)اظتسػتنافة أف تتعػػا  ألرصػػدة لتتػيح احتػػوا   كتػدابري ، اظتائػة يف 62)
 مسػػػائل ظتعاصتػػػة/احتوا  إداريػػػة  طػػػ  اعتمػػػاد إىل اجمليبػػػني نصػػػ  مػػػن أقػػػل كأشػػػار . اظتائػػػة يف 62) السػػػمكية اظتػػػوارد حالػػػة مػػػع

 صػػغار مصػاحك  ، اظتائػة يف 12) اإليكولوجيػػة كالػنظم اظتائيػة للموائػػل البيولػوج، كالتنػوع ، اظتائػػة يف 12) الصػيد معػدات انتقائيػة
  .اظتائة يف 22)لألرصدة  ػتددة مرجعية كنقاط   ، اظتائة يف 25) الصيد كقدرة ، اظتائة يف 23) كحقوقهم الصيادين

 اغشتاؾ الدا لية، مبصايد اظتتعلق القسم علىاليت أجابت اغشتاؾ  ظتصايد اإلقليمية من اغجهاة 22لػ  اكفقن  -70
 البيولػػػوج، التنػػوع كمعاصتػػة اظتػػدمرة، الصػػيد أتػػاليب حظػػػر: يع التاليػػةضػػاو اإلدارة يف معظمهػػا مػػن اظت تتشػػكل  طػػ 

 اغنػواع كمعاصتػة زتايػة اإلداريػة، القػرارات حتديد يف اظتصلحة أصحاب مشاركةك اإليكولوجية،  كالنظم اظتائية، للموائل
 .باالنقراض اظتهددة

رم ضػػمن جيػػلضػػماف أالّ   طػػوات أهنػػا اختػػذتاجمليبػػة اغجهػػاة اإلقليميػػة ظتصػػايد اغشتػػاؾ  مػػن اظتائػػة يف 52أفػػاد  -71
 الػنه  أف اظتائػة يف 31كأفػاد  .الػيت تتفػق مػع  طػ  إدارة مصػايد اغشتػاؾ اظتعتمػدة الصيد ذري عمليات ا تصاصها منطقة

اختػػػذ أك عػػػاز  كيف السػػػنتني اغ ريتػػػني،. ا تصاصػػػها غتػػػاؿ اغشتػػػاؾ ضػػػمن مصػػػايد إدارة مػػػوارد علػػػى طُبّػػػق قػػػد التحػػػوط،
 .كاظترجتع اظتصيد العرض، من للحد تدابري هامن اظتائة يف 11 من يقرب ما

اغشتػاؾ  إدارة مصػايد اغشتاؾ يف ظتصايد اإلقليمية جانب اغجهاة من ااتتخدامن  اغكثر البيانات تشمل مصادر -72
موقػػػع /يف اظتينػػػا  العينػػػات مسػػػوح أ ػػػذك  ، اظتائػػػة يف 15) الػػػركتيأ للبيانػػات اصتمػػػع :ليهػػػاي  اظتائػػػة يف 22تارخييػػػة )الالبيانػػات 
كرصػد اظتصػيد اظترجتػع  ، اظتائة يف 51) اغ رل اظتنظمات أك/ك كالاراعة اغذذية إحصا ات منظمةك  ، اظتائة يف 12)اإلنااؿ 

 .2176لتقارير عاـ  اذلي مشانن  ككاف . اظتائة يف 65غتلس التوجيو البحرم ) كبيانات  ، اظتائة يف 62) العرض، أك/ك

 السػنوات  ػالؿأنػو مت اضتصػوؿ   اظتائػة يف 11) 22اغشتاؾ البال  عػددىا  ظتصايد اإلقليمية اغجهاة من 22أفاد  -73
أف  إقليميػة أفادت ستسة أجهػاةك  23.ارصيدن  252 وغتموع ظتا السمكية اغرصدة موثوقة ضتالة على تقديرات اظتاضية الثالث
 21إىل  17 بػني تقػديرات كأفػادت تػبعة أف لػديها ،مهمػة تعتػ الػيت مػن اغرصػدة  اظتائػة يف 21 مػن غكثر تقديرات لديها
 جتب. مل أك تعرؼ ستسة أجهاة تكن كمل. اظتائةيف  11 من غقل أف لديها تقديرات كأفادت تبعة ،اظتائةيف 

                                                      
 .ؼتتلفة أجهاة إقليمية ظتصايد اغشتاؾاغرصدة من قد تكوف التقديرات كضعت لنفس  23
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جملمػوع تراكمػ،  مسػتهدفة مرجعيػة اأهنػا كضػعت نقاطنػ  اجمليبػني مػن اظتائػة يف 12) اإلقليميػة اغجهػاة مػن 71أفاد  -74
 مستهدفة مرجعية نقطة و قد جرل االقرتاب منأن اظتائة يف 51أفاد  ،بني تلي اغجهاة اإلقليمية منك  24.أرصدة 212يبل  

حجػم  امؤشػر  ككػاف. مت جتاكزىػاكاحػدة أك أكثػر قػد  مسػتهدفة مرجعيػة أف نقطة اظتائة يف 61حني أفاد  يف كاحدة أك أكثر،
 اإلقليميػة اغجهػاة من اظتائة يف 65 امكقد طّبقه ستهدفةاظت رجعيةاظت نقاطلل اركاجن مها البديالف اغكثر الصيد  كجهد اظتصيد
مػع تقػارير  باظتقارنػة االقتصػادية-كاالجتماعيػة اإليكولوجية اظتؤشرات تضاعفت بينما مستهدفة، مرجعية اتضع نقاطن  اليت مل
اغعلى الذم مت اإلبالغ عنػو  ىو تدبري التخفي  الصيد جهد من اضتد فإف ،2176يف عاـ  اضتاؿ كاف ككما. 2176عاـ 
 .البحوث إجرا يليو  اظتستهدفة اظترجعية النقاطمت جتاكز  عندما

 لكامػػػل السػػفن رصػػد نظػػاـ لتنفيػػػذ اجمليبػػة أهنػػا كضػػعت متطلبػػات اإلقليميػػػة اغجهػػاة مػػن اظتائػػة يف 27ك 21 أفػػاد -75
 أجهػاة كأفػادت عشػرة. نظػاـىػذا الكمل يكن لدل أم منها مشاكل تتعلق بتنفيػذ  التوايل، على ا  منو،صتالصيد أك  أتطوؿ
كمػػػن بػػػني . السػػػفن رصػػػد نظػػػاـبتنفيػػػذ متطلباهػػػا اظتتعلقػػػة  مػػػعوف يتماشػػػ أعضػػػائها مػػػن اظتائػػػة يف 711ك 37 أف بػػػني إقليميػػػة

 .اظتائة يف 11ك 7 بني يرتاكح امتثاؿ عن كاثناف ،اظتائة يف 31ك 17 بني يرتاكح امتثاؿ عن اثناف أبل  ،اغجهاة اظتتبقية

 العمػػل  طػػة تنفيػػذ يف شػػيوعنااغكثػػر  اإلقليميػػة اغجهػػاة ػتػػددة، كانػػت جهػػود ذػػري إدارة إقليميػػة تػػدابري جانػػب إىل -76
 ، اظتائػة يف 16) القػدرات كبنػا  ، اظتائػة يف 12) كالنػدكات االجتماعػات كاتتضػافة الصيد تتعلق بتنظػيم إلدارة طاقات الدكلية
 ككػػاف . بالتسػاكم اظتائػةب 21) اغعضػػا  للبلػداف تقػأال تقيػيمالك  ،الصػػيد قػدرات كتقيػيم ، اظتائػػة يف 11) اإلعالميػة اظتػواد كنشػر
كإدارهػا  لصػيانة أشتػاؾ القػرش الدكليػة العمػل  طػة تنفيذ يف للمساعدة شيوعنا اغنشطة أكثر كإدارة أشتاؾ القرش حف  تقييم
للحػد مػن  الدكليػة العمػل  طػة تنفيػذ دعػم يف اإلقليميػة اخنرطػت اغجهػاةك  . اظتائػة يف 12) النشػر كثائق تليها ، اظتائة يف 16)

 تنظػيمك  ،الصيد العارض للطيػور البحريػة يف مصػايد اطتيػوط الطويلػة على الصيد العارض للطيور البحرية من  الؿ تقييم اغثر
  .بالتساكم اظتائة يف 21) القدرات كبنا  الوثائق كنشر الدراتية، كاضتلقات االجتماعات اتتضافة أك

 إبػػالغ دكف القػػانوين ذػػري الصػيد ظتنػػع الدكليػػة العمػػل  طػة تنفيػػذ اغشتػػاؾ يف ظتصػػايد إقليميػة أجهػػاة شػاركت عػػدة -77
 إبػالغ دكف القػانوين ذري الصيد ظتنع مبتكرة طرؽ ككضع تعايا: إىل هدؼ مبادرات  الؿ منبصورة رئيسية  تنظيم، كدكف
 ذػري الصػيد اظتنخرطة يف السفن بشأف اظتعلومات تبادؿ يف التعاكف كتعايا ؛ اظتائة يف 51) عليو كالقضا  كردعو تنظيم كدكف
 العمػػػل عليهػػػا  طػػػة تػػػنص الػػػيت اغ ػػػرل اغنشػػػطة تنفيػػػذ يف كاظتسػػػاعدة ؛ اظتائػػػة يف 57) تنظػػػيم كدكف إبػػػالغ دكف القػػػانوين
  .اظتائة يف 51) تنظيم كدكف إبالغ دكف القانوين ذري الصيد ظتنع الدكلية

 تػػػاعدت اغجهػػػاة ،باتػػػرتاتيجية حتسػػػني اظتعلومػػػات عػػػن حالػػػة مصػػػايد اغشتػػػاؾ الطبيعيػػػة كاجتاىاهػػػا يتعلػػػق مػػػا يفك  -78
 جانػب إىل، اظتسػتداـ كاتػتخدامها كإدارها السمكية اظتوارد حف  لدعم العلمية اغدلة توفر لتعايا البحوث تطبيق يف اإلقليمية
  .بالتساكم اظتائة يف 13) عن حالة مصايد اغشتاؾ الطبيعية كاجتاىاها اظتعلومات توفر حتسن اليت العمليات اعتماد

ىا ؤ أعضػايكػوف لضػماف أف  اظتتخػذة اليت عتا صلة برتبيػة اغحيػا  اظتائيػة بشػأف اطتطػوات اإلقليمية أفادت اغجهاة -79
بلػػ  اإلجػػرا ات كتتعلػػق. تربيػػة اغحيػػا  اظتائيػػة يف يػػدةاصت للممارتػػات كضػػعوا إجػػرا ات قػػد

ُ
: يلػػ، مبػػابصػػورة رئيسػػية  عنهػػا اظت

تناكلتهػا ) تربية اغحيػا  اظتائيػة لعمليات بيئيةال تقييماتالك  ، إقليمية أجهاة تبعةتناكلتو ) تربية اغحيا  اظتائية رصد عمليات

                                                      
 .ؼتتلفة أجهاة إقليمية ظتصايد اغشتاؾاغرصدة من كضعت لنفس  ستهدفةاظت رجعيةالنقاط اظتد تكوف ق 24
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 اكراثينػ ػتّورة أرصدة أك أصلية ذري أنواع النارتة عن إد اؿ الضارة اآلثارمن إىل اضتد اغدىن  تقليلالك   إقليمية أجهاة ستسة
 رتيعهػااغشتػاؾ  ظتصػايد اإلقليميػة كأشػارت اغجهػاة . اغشتػاؾ ظتصػايد إقليميػة أجهاة تسعةتناكلتو ) اظتائية اغحيا  تربية يف
ىػػ،  حتسػػينات تتطلػػبككانػػت اجملػػاالت الػػيت أفيػػد أهنػػا . فّعالػػة كػػ، تصػػبح حتسػػني إىل حتتػػاج اإلجػػرا ات إىل أف ىػػذه اتقريبنػػ

 اتالتقييمػػ تكػػالي  ك فػػ  ،اتالتقييمػػ اتنطاقػػ كتوتػػيع الػػدكرم، التػػواترك  ،كاغطػػر القانونيػػة الفنيػػة اظتؤتسػػية، القػػدرات
 .للمشغلني شهادات إصدار كإد اؿ نظم

 المنظمات غير الحكومية -لم

 .الصلة ذات كالصكوؾ اظتدكنة بتنفيذ اظتتعلق االتتبياف على 25حكومية ذري منظمة 77رّدت  -80

 اتػػػتدامة لتحقيػػػق العشػػػرة اظتدكنػػػة ظتػػػدل مال مػػػة أىػػػداؼ تصػػػني  تصػػػورىا إىل اضتكوميػػػة ذػػػري اظتنظمػػػات دعيػػػت -81
ىػو   2) اعتػدؼ ككػاف ؛28 6)ك 27 2)ك 26 7)اغعلػى مرتبػة ىػ،  اغىػداؼ ككانػت. اظتائيػة اغحيا  اغشتاؾ كتربية مصايد
 29.مرتبة اغدىن

الثمانيػة الػيت كضػعت يف اظتدكنػة كاطتطػوط التوجيهيػة الفنيػة الػيت كضػعتها اظتنظمػة بشػأف  اصتوىريةمن بني اظتواضيع  -82
 تػػنيلال اغرفػػع نيتاغكلػػويا الصػػيد الرشػػيد، كانػػت إدارة اظتصػػايد كتربيػػة اغحيػػا  اظتائيػػة كالبحػػوث بشػػأف مصػػايد اغشتػػاؾ مهػػ

 .كاف تنمية مصايد اغشتاؾ الدا ليةفأكلية دنيا  كذعلى أنو د دّ اظتوضوع الذم حُ أما ا اظتنظمات ذري اضتكومية. محدده

 كعػػػدـ ،اظتؤتسػػػايبالضػػػع   اظتدكنػػػة تنفيػػػذإزا   اضتكوميػػػة ذػػػري اظتنظمػػػات حػػػددها الػػػيت الرئيسػػػية تعلقػػػت القيػػػود -83
قػد القيػود ني اثنػني مػن نػوع أكؿكػاف ك  الصػعب، االقتصػادم-االجتمػاع، كاظتنػاخ القانونيػة، اغطر أك/ك السياتات اكتماؿ
 كالتعػػاكف، كالتنظيميػػة اظتؤتسػػية اعتياكػػل حتسػػني ىػػو اظتقػػرتح الرئيسػػ، كاضتػػل. 2172ك 2176يف عػػام،  أيضنػػاىػػامني  ااعتػػ  
 .2176 يف عاـتواتر اقرتاحو  حالن  أيضنا كاف الذم

 نطػاؽ علػى كمفهومػة معركفػة اظتدكنػة جعػل يف فعاليػة أكثػر اضتكوميػة ذػري اظتنظمػاتاعت هػا  اليت كانت اغنشطة -84
 عمػل حلقػات اتتضػافة أك/ك تنظػيم مبػا يف ذلػي ،2172ك 2176يف عػام، الػيت اعتػ ت كػذلي  لتلي امشانة جدن  كاتع
 ككضػػع اغ ػػرل، اإلعالميػػة كاظتػػواد الكتػػب نشػػر فّعػػاالن  اأمػػرن  أيضنػػاكاعتػػ  . اظتدكنػػة إىل اظتسػػتندة اظتعػػايري كتعايػػا كدكليػػة كطنيػػة
 .دكلية عمل حلقات اتتضافة أك/ك كتنظيم ،طوعية توجيهية مبادئ

                                                      
االحتػػاد اغكركيب ظتػػريب اغحيػػا  ، اظتكتػػب اغكركيب للحفػػ  كالتنميػػة ،االئػػتالؼ مػػن أجػػل اتفػػاؽ عػػادؿ بشػػأف مصػػايد اغشتػػاؾ، منظمػػة اضتفػػ  الدكليػػة 25

غتلػػس التوجيػػو  ،االحتػػاد الػػدكيل لعمػػاؿ النقػػل ظتػػأكوالت البحريػػة،امعيػػة الدكليػػة التػػتدامة ، اصتمصػػايد اغشتػػاؾ يفلػػدعم العػػاملني  الػػدكيلالتجمػػع ، اظتائيػػة
 .لنقاباتالدكيل لاالحتاد ك  Pew Charitable Trustsاطتريية االئتمانية صناديق بيو ، اظتنظمة اظتعنية بالرتكي  للصيد الرشيد غشتاؾ التونةم، البحر 

رتيػػع مػػػا يػػرتب  نػػا مػػن جوانػػػب بيولوجيػػة كتكنولوجيػػة كاقتصػػػادية اغ ػػذ باالعتبػػار شػػطة اظتصػػايد مػػػع الرشػػيد كغنلصػػػيد لمبػػادئ إرتػػا  اعتػػدؼ )أ :  26
 .كاجتماعية كبيئية كجتارية

 .مصايد اغشتاؾ كتنميتهاإدارة اظتوارد السمكية ك ضتف  مبادئ كمعايري لتنفيذ تياتات إرتا  اعتدؼ )ب :  27
 .هاتد اغشتاؾ كتنمييمصاإدارة د اغشتاؾ ك يتيسري كتعايا التعاكف يف غتاؿ حف  موارد مصا  ق)اعتدؼ  28
 .القواعد الدكلية ذات الصلةمع ع التجارة يف اغشتاؾ كاظتنتجات السمكية، مبا يتفق يتشج اعتدؼ )ح :  29
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 إدارة مصػػػايد اغشتػػػاؾ البحريػػػة  طػػػ  إطػػػارالتػػػدابري يف حػػػوؿ  رأيهػػػا إبػػػدا  إىل اضتكوميػػػة ذػػػري اظتنظمػػػات دعيػػػت -85
 بالفعػل أهنا موجػودة أفيد اليت التدابري ككانت. اغشتاؾ ظتصايد ةاإلقليميتلي اليت كضعتها اغجهاة  أك/ك لقطريةاكالدا لية 

 كتلػي اظتػدمرة الصػيد كؽتارتػات حظػر أتػاليب إىل هدؼ اليت تلي ى، كالدا لية اغشتاؾ البحرية إدارة مصايد  ط  يف
 .باالنقراض اظتهددة اغنواع زتايةتتناكؿ  اليت

 يػةبيئ تقييمػاتللقياـ ب إجرا ات البلداف معظم و ليس لدلاضتكومية أن ذري اظتنظمات من العظم، أفادت الغالبية -86
 إلد ػاؿ الضػارة اآلثػار دىن مػناغ اضتػد إىل التقليػل أك تربيػة اغحيػا  اظتائيػة، عمليات كمراقبة تربية اغحيا  اظتائية، لعمليات
 اغعضػا لػدل الػيت اعتػ ت أف  اضتكومية ذري اظتنظماتأما . تربية اغحيا  اظتائية يف اكراثين  ػتورة أرصدة أصلية أك أنواع ذري
 .فعاليتها عليها لضماف إد اؿ حتسيناتا تتطلب هنفقد أفادت أ اإلجرا ات ىذه مثل

. الدكليػة العمػل  طػ  تنفيػذعلػى  للمسػاعدة تبػذعتا اليت اصتهود عناإلبالغ  إىل اضتكومية ذري اظتنظمات دعيت -87
 دكف القػػانوين ذػػري الصػػيد ظتنػع الدكليػػة العمػػل  طػةتنفيػػذ اضتكوميػة تػػاعد علػػى  ذػػري فتبػني أف العػػدد اغكػػ  مػن اظتنظمػػات

أهنا اضتكومية  ذري ة اظتنظماتأفادت أذلبياليت  الصيد، إلدارة طاقات الدكلية العمل  طة ذليت كتل، تنظيم كدكف إبالغ
 كذريىا من اظتواد الوثائق كنشر دراتية كحلقات اجتماعات تنظيم  الؿ منبصورة رئيسية  كذلي تنفيذىا،على تاعدت 
 طة العمل الدكلية للحد من الصيد العارض للطيػور البحريػة يف مصػايد اطتيػوط الطويلػة كمل يساعد على تنفيذ . اإلعالمية
 .أنو فعلفق   هانصف من يقرب مافقد أفاد  اضتكومية، ذري اظتنظمات مناغقل  عددذري ال


